
 

Eseménynaptár 

2017. február 24 – 2017. május 5. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. február 24. Székesfehérvár Választmányi ülés 

2017. február 25. Székesfehérvár HÖOK Közgyűlés 

2017. március 06. Debrecen Előzetes egyeztetés a DOSZ Elnökével (HÖOK 

TMP együttműködés) 

2017. március 11-12. Dunaújváros HÖOK elnökségi hétvége 

2017. március 12. Dunaújváros Elnökségi ülés 

2017. március 14. Debrecen Intézményen kívüli mentoráltak kiválasztása az 

Észak-alföldi régióban 

2017. április 07-08.  Jánosi – 

Ukrajna 

Kárpát-medencei vezetőképző 

2017. április 10. Budapest Egyeztetés a HÖOK, valamint a DOSZ közötti 

tervezett együttműködési keretmegállapodásról 

a HÖOK TMP-re vonatkozóan 

2017. április 10. Budapest Elnökségi ülés 

2017. április 11. Debrecen OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika 

Szekció; OTDK Biológia Szekció 

2017. április 19. Pécs OTDK - Humán Tudományi Szekció 

2017. április 20. Budapest Elnökségi ülés 



 

2017. április 20-23. Siófok HÖOK vezetőképző 

2017. április 20. Siófok Választmányi ülés 

2017. április 21. Siófok Választmányi ülés 

2017. április 25. Budapest OTDK - Had- és Rendészettudományi Szekció 

2017. május 04. Debrecen Egyeztetés az Észak-alföldi régió 

koordinátorával, valamint mentoraival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Részletes beszámoló 

 

TMP dokumentációinak az elkészítése 

Az program eddigi működésének, valamint eredményeinek felülvizsgálata után 

elkezdtük a TMP dokumentációjának az összeállítását. Így a már feltárt hibákat, gyakorlati 

munkafolyamatok során észlelt problémákat kijavítva elkészítettük a 2017/2018-as tanév 

tavaszi, illetve őszi félévének a menetrendjét. Továbbá, fontosnak tartjuk, hogy az utókor 

számára biztosítsunk egy olyan kézzelfogható dokumentumot, ami tartalmazza mindazon 

munkafolyamatokat, illetve menetrendeket, amik szükségesek a TMP hatékony működéséhez 

(program leírás, kommunikációs stratégia, adatbázisok, feladatkörök, ellenőrző folyamatok, 

kiválogatási feltételek, ösztönző/értékelési rendszer). 

HÖOK valamint DOSZ együttműködés 

 Előzetesen márciusban már szűkkörben Dr. Kőmíves Péter DOSZ Elnök Úrral 

megkezdtük a tárgyalásokat egy olyan keretmegállapodásról, ami alapján a doktoranduszok is 

becsatlakozhatnak a Tehetségmentor programba, mint felsőbb éves mentoráltak mentorai, 

akik hiteles és alapos tudományos iránymutatást képesek nyújtani akár egy BSc-s 

szakdolgozat elkészítéséhez is. Ezáltal szeptembertől megvalósíthatjuk a többlépcsős mentor-

mentorált rendszert (elsőéves mentorált a későbbiekben mentor is és mentorált is egyszerre: 

mentor, mert a megszerzett tapasztalatait, tudását a következő évben átadja egy alatta lévő 

hallgató társának és mentorált, aki hiteles tudást, iránymutatást a doktorandusz mentorától 

kap pl. TDK munka, illetve szakdolgozat elkészítéséhez). 

Tehetségtábor 

 Örömmel fogadtunk és pályázatunk meg egy nem rég kiírt pályázatot, mely 

segítségével lehetőségünk nyílik egy tematikus, tehetséggondozásra fókuszáló tehetségtábort 

szerveznünk körülbelül ötven fő részvételével (itthoni, illetve külhoni tehetségek számára). A 

tábor fő célja a tehetésggondozás, valamint a tehetséges hallgatók szakmai, illetve személyes 

fejlesztése, továbbképzése („a 10-22 év közötti  tehetséges  hazai  és  határon  túli  magyar  

fiatalok  meglévő  ismeretének fejlesztése, gyakorlása, gondolkodási struktúrájának 

fejlesztése, érzelmek, attitűdök, érdeklődések felkeltése speciális körülmények között.”). 

Reményekkel tele várjuk a pályázat pozitív elbírálását. 



 

Új kiadványok 

 A kommunikációs stratégiánkat követve, a költséghatékony működés lehetővé teszi, 

hogy még a következő tanév (2017/2018) elkezdése előtt elkészítsük az új kiajánlóinkat, 

melyekbe bemutatjuk a program eddig elért eredményeit (statisztikai adatok). Továbbá a TMP 

résztvevőit (vezető, koordinátor, mentor és mentorált) megszólítva riportokon keresztül 

bemutatjuk a TMP lehetőségeit és fejlődési útját, így személyes élményeken keresztül tudjuk 

megismertetni a már eddig is elért, illetve az eddig még el nem ért közoktatási intézmények 

diákjaival a HÖOK Tehetségmentor programját. 

Készülődés 

 Júniusig le kell zárnunk azokat az előkészületi forgatókönyveket, amelyek az 

intézményi gólyatáborokban történő megjelenésekre vonatkoznak. Terveink szerint a régiók 

nagy intézményeinek gólyatáboraiban meg fogunk jelenni, hisz az intézményen belüli 

hallgatókat (gólyákat) személyesen - és elsőnek - itt van lehetőségünk felkeresni, így 

kötetlenebb formában tudjuk velük megismertetni a programot és annak a lehetőségeit, 

feltételeit és hozamait. 

 

 

 

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

 

Debrecen, 2017.05.05 

 

  

  

 Csont István sk. 

 Tehetséggondozásért felelős elnökségi tag 

 


